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Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en udlændingepakke, der ser ud til at få 
flertal i Folketinget. Aftalen er utvivlsomt et forsøg på at dække over de borgerliges fejlslagne 
økonomiske politik og skabe splid imellem Socialdemokraterne og SF og internt i SF. Dette 
dokument skitserer SF Ungdoms stillingtagen til den del af pakken, der omhandler 
ægtefællesammenføring, og som har været det mest omstridte i den offentlige debat. 
 
Uddannelsessnobberi, uigennemtænkt og ugennemskueligt 
SF Ungdom er grundlæggende modstandere af den tankegang, der ligger bag regeringen og 
Dansk Folkepartis udlændingepakke og pointsystem. I stedet for at fokusere på at gøre det 
nemmere for de mennesker, der ønsker at blive en del af det danske samfund, har VKO valgt 
at bruge familiesammenføringslovgivningen som en måde at tiltrække højtuddannede og 
velhavende mennesker til Danmark. I SF og SFU mener vi dette er helt galt, da det at gifte sig 
med den, man elsker, bør være muligt for rig som fattig, højt- som lavtuddannet. Især tre 
elementer i VKO’s aftale ser vi som dybt forkastelige: 
 

: Økonomisk sikkerhed hæves fra 50.000 til 100.000 kr. Vi mener ikke, at størrelsen af 
ens pengepung er relevant for, hvilken vilje man har til at integrere sig i det danske 
samfund. 

: Man må ikke have modtaget hjælp efter aktivloven i tre år. Masser af borgere har 
været på f.eks. dagpenge pga. den økonomiske krise - det betyder ikke, at man ikke er 
velintegreret i det danske samfund! 

: VKO’s pointsystem favoriserer akademiske uddannelser. Det er et udtryk for snobberi, 
når man belønner en universitetsuddannelse højere end en håndværkeruddannelse. I 
Danmark har vi brug for alle, der vil - ikke bare alle akademikere der vil! 

 
Disse ting er bare tre eksempler på, hvorfor SFU ikke kan støtte regeringen og Dansk 
Folkepartis udlændingepakke. Men udover det, så er pointsystemet også udformet på en sådan 
måde, at det er et puslespil uden lige bare at forstå - og det bliver et bureaukratisk kaos at 
skulle føre ud i praksis! Det er vigtigt med et system, der er klart, enkelt og til at forstå. 
 
Vi mener, at det er rigtigt at stille krav til den herboende af den årsag, at den udenlandske 
ægtefælles integration i det danske samfund i høj grad afhænger af den herboende. Det er dog 
en forudsætning, at disse krav er rimelige – eksempler herpå er ordentlige boligforhold, 
relevante sprogkundskaber og at man ikke må være dømt for vold mod ægtefælle/samlever. 
 
Rimelige krav til viljen 
I stedet for VKO’s socialt skæve og uretfærdige pointsystem, støtter SFU forslaget fra S-SF, 
der stiller rimelige og overkommelige krav til folks vilje til at integrere sig og samtidig giver 
alle muligheden for at bosætte sig i Danmark med den, de elsker. Ved blot at kræve 2 ud af 5 
integrationsfremmende krav opfyldt, nemlig en uddannelse, en 2-årig erhvervserfaring, et 
bestået dansk- eller engelsk-kursus og at stå til rådighed for det danske arbejdsmarked eller 



uddannelsessystem, undgår man VKO-pointsystemets bureaukratiske helvede, men man sikrer 
alligevel, at alle opfylder nogle basiskrav og derved viser vilje til integration. 
 
Kravene er nemlig udformet på en måde, så de ikke diskriminerer på uddannelse eller 
erhvervserfaring. For S-SF er der ligeså meget brug for en murer, som der er brug for en 
professor. Der er ligeså meget brug for en, der har været ansat som butiksassistent, som der 
er behov for en tidligere direktør. Det sikrer også, at alle kan opfylde disse krav, hvis man er 
villig til at yde en indsats. Ydermere belønnes man også for at stille sig til rådighed for 
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Det er at stille retfærdige krav! 
 
Det skal selvfølgelig stå helt klart, at vi i SFU selvfølgelig ikke ønsker at de stillede krav går ud 
over folk, som på den ene eller anden måde ikke har mulighed for at opfylde dem. Det kunne 
eksempelvis være analfabeter, handikappede eller folk med alvorlige fysiske eller psykiske 
lidelser. 
 
Effektiv indsats mod tvangsægteskaber 
Kravene til familiesammenføring udspringer af problemet med tvangsægteskaber. Det er et 
socialt problem, der vil tage lang tid at komme til livs. Man er derfor nødt til at anerkende, at 
det på kort sigt er nødvendigt med effektive løsninger på problemet nu og her. SFU tror på, at 
forslaget fra S-SF er det mest effektive politiske udspil mod tvangsægteskaber, Danmark 
endnu har set. Problemet er nemlig tæt knyttet med meget traditionelle og stringente 
familiekulturer, hvor specielt kvinderne ofte er meget undertrykte. De får f.eks. ikke lov til, at 
have et arbejde, tage en uddannelse eller integrere sig i samfundet. 
 
Når vi derfor går ind og stiller krav om netop disse ting, bliver det derfor langt sværere for 
snæversynede, kvindediskriminerende familier at tvinge deres børn til at indgå ægteskab mod 
deres vilje. Det vil nemlig kræve et brud med det utidssvarende kvindesyn, der ofte er 
fremherskende i sådanne familier. Der er derfor behov for at stille netop disse krav, hvis vi 
skal forhindre tvangsægteskaber. 
 
24-årsreglen 
SF Ungdom er - ligesom SF - modstander af 24-årsreglen, men har accepteret at lade den 
være for i stedet at gennemføre en menneskelig og konstruktiv integrationspolitik med 
Socialdemokraterne, som det blev præsenteret i aftalen “Plads til alle, der vil”. Dog mener vi, 
at det er værd at genoverveje dens relevans, hvis den nye aftale om krav til 
familiesammenføring mellem S og SF gennemføres. 
 
24-årsreglen var et forsøg på at forhindre tvangsægteskaber. Men da SFU tror på, at disse nye 
krav kan sætte en endnu mere effektive stopper for de arrangerede ægteskaber, så har 24-
årsreglen kun sin negative side tilbage: nemlig at mange almindelige mennesker kommer i 
klemme. Samtidig virker det mærkeligt at gennemføre en mængde krav, der kun skal gælde 
dem over 24. SFU mener, at den nye aftale vil fungere bedst, hvis den gik side om side med 
en afskaffelse af 24-årsreglen. 
 
Yderligere tiltag 
Dog har vi to punkter, vi gerne vil have indarbejdet i en kommende S-SF-regerings 
familiesammenføringspolitik. 
 
For det første mener vi, at sprogbarrieren er helt essentiel at overvinde for at blive integreret. 
Derfor bør sprogkursus være et ufravigeligt krav. 
 
For det andet mener vi, at det er helt essentielt, at der tages forbehold for tvangsægteskaber. 
Selvom vi accepterer at beholde 24-årsreglen i første regeringsperiode, erkender vi også at det 
ikke er en holdbar løsning på længere sigt - men heller ikke er optimalt at afskaffe uden et 
alternativ. En ny regering skal arbejde på en ny familiesammenføringspolitik, som kan 



forhindre tvangsægteskaber mere effektivt end 24-årsreglen, men som samtidigt ikke rammer 
utilsigtet. 
 
Skærpet tilknytningskrav 
SF Ungdom har – ligesom SF – hele tiden været modstander af tilknytningskravet og kan 
således heller ikke støtte et skærpet tilknytningskrav. Derfor glæder det os, at 
Socialdemokraterne og SF har slået fast, at en ny regering vil rulle VKO’s stramning tilbage. 
 
Fælles fodslag 
Vi vil gerne rose S og SF meget for at stemme imod regeringens udformning af pointsystem. 
Dog har det langt fra været en ønskværdig proces, at vi er gået i regeringens fælde og har 
udstillet intern uenighed i parti såvel som opposition. Derudover har vi været alt for dårlige til 
at udnytte VKO’s interne uenigheder til vores fordel ved at være offensive og spille ud med et 
klart forslag fra starten. Det er klart vores ønske at lignende sager i fremtiden skal håndteres 
mere offensivt og med klare svar fra såvel os selv som fra SF og oppositionen. 
 
Nu, hvor S-SF’s udspil er offentliggjort, står vi imidlertid muligvis stærkere end før, med et 
menneskeligt og fornuftigt udspil, der står i skærende kontrast til VKO’s, og for alvor udstiller 
deres arrogante og absurde menneskesyn. Socialdemokraterne og SF har udvidet deres 
samarbejde på udlændingeområdet, og har fastslået at fællesskabet de to partier imellem er 
stærkt. 
 
En ny regering vil skabe bæredygtig vækst. Den vil sikre vores velfærdssamfund. Og den vil 
føre en ny og retfærdig udlændingepolitik. Det står nu mere klart end nogensinde før. 


